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ประกาศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕61
__________________
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ดังจะกล่าวต่อไปนี้
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึ ด ถือเป็ น หลั ก การและแนวทางปฏิ บัติอ ย่า งสม่ าเสมอของข้ าราชการและเจ้า หน้ าที่ เพื่ อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติงานอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ทาให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างหน่วยงาน/ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สร้างระบบความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมของหน่ว ยงานและข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อนนี้
“ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน”หมายถึง ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภา พนักงานราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน
“คณะกรรมการประมวลจริ ย ธรรมเกี่ย วกั บ การปฏิบั ติ ง านผลประโยชน์ ทั บซ้ อ น”หมายถึ ง
คณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ข้อ ๒ ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้รักษาการ ตามประมวลจริยธรรมนี้
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หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ข้อ ๓ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการ
ให้เป็น ไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้ มาติดต่อราชการตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม โดย
๓.๑ กาหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้
3.1.1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทุกคน
ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
3.1.2 รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
3.1.3 กาหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐอื่ นๆที่เข้ามาติดต่องานด้วยโดยตั้งอยู่
บนฐานของความเป็นทางการ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาการให้สิทธิพิเศษเฉพาะคน
3.1.4 แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งในนามของตนเองและในนาม
ของครอบครัว หลีกเลี่ยงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว
3.1.5 ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่องานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน โดยปราศจากความเกรงกลัว
อิทธิพลหรือให้อภิสิทธิ์แก่ผู้อื่น
3.1.6 สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายการป้องกันการทุจริต
และนโยบายต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
3.1.7 ขอค าปรึ ก ษาผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ อ านวยการกลุ่ ม /หน่ ว ย หากมี ข้ อ สงสั ย ในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่
3.1.8 จงรักภักดีต่อหน่วยงานและมีจิตใจมุ่งมั่นที่ยึดผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน
๓.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าทีท่ ุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้
3.2.1 การดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่การดาเนินกิจการดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ
(3) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ
ลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อ
ความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
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3.2.2 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามความในมาตรา 103 กับการให้หรือ
รับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2544
(1) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลใน
ครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดามารดาเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ
ให้ที่เป็นปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันและของขวัญที่ให้นั้นจะมีราคาหรือมูลค่าเกินจานวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดไว้มิได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตตามมาตรา 103 รวมถึงการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะทาการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือเงิน
สวัสดิการใด ๆ เพื่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา ไม่ว่า
กรณีใด ๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่สามารถดาเนินการเรี่ยไรในกรณีข้างต้นได้
(2) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้บังคับบัญชา จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคล
ในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในการบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับ
ทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตามปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน)
(3) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของ
ตนเองรับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ เว้นแต่เฉพาะกรณีการรับ
ของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญมีมูลค่าไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดไว้ สาหรับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่ การห้ามรับของขวัญจากผู้ซึ่งมีคาขอให้หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การขอให้ออกคาสั่งทางปกครอง การร้องเรียน หรือการรับ
ของขวัญจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทากับหน่วยงานของรัฐ หรือการรับของขวัญจากผู้ซึ่ง
กาลังดาเนินการใดๆ ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกากับดูแล เป็นต้น
(4) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้
ดังต่อไปนี้
1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตาม
จานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคา
หรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะ
ให้กับบุคคลทั่วไป
3.2.3 ห้ามรับเงินค่าตอบแทน หรือค่าชดเชยใดๆ จากผู้รับสัญญาที่เข้ามารับโครงการ
ในหน่วยงาน
3.2.4 ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด ที่ติดต่อเกี่ยวข้องงานกับตนเอง
3.2.5 ห้ามรับค่าตอบแทน (commission) หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต (kickback)
อื่นๆ จากผู้รับสัญญาที่เกิดจากการให้บริการหรือสิ่งของใดๆ
3.2.6 ห้ามรับข้อเสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าบริการ ในการตกแต่งสถานที่ จากผู้ใดที่ติดต่องานอยู่ด้วย
3.2.7 ห้ามรับเงินกู้ยืมไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาที่ติดต่องาน
ด้วย
3.2.8 ห้ามไม่ให้รบั จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวใดๆจากผู้รับสัญญา
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3.2.9 ห้ามมิให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการทางานตามหน้าที่ในความ
รับผิดชอบ
3.2.10 ทาลายหรือสร้างความเสื่อมเสียแก่หน่วยงาน เช่นให้คาชี้แนะแก่ผู้รับสัญญา
ในทาง ที่ตักตวงประโยชน์หรือชี้แนะช่องโหว่ในสัญญาให้ผู้รับสัญญาทั้งนี้ไม่ว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนหรือไม่ได้
รางวัลตอบแทนก็ตาม
3.2.11 ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลธุรกิจส่วนตัว
3.2.12 ห้ามใช้เวลาราชการ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน
แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ด้วยการติดต่อซื้อ/ขายสินค้า
3.2.13 ห้ามนาข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์
ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใดหรือนาข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญาติหรือพวกพ้องและแสวงหาประโยชน์จากข้อมูล
เหล่านั้น เช่น ข้อมูลการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งต่างๆ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
3.2.14 ห้ามนาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น
การนารถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว
หมวด ๓
ส่วนที่ ๑
กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ ๔ ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีห น้าที่ควบคุม กากับให้ มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างทั่วถึงและจริงจังโดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
๔.๑ ประชุม สั มมนา เพื่ อให้ ความรู้เรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อ นแก่ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่
๔.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๔.๓ ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
๔.๔ ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้มิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน การตั้ง
กรรมการสอบสวนวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้นั้น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
๔.๕ อื่นๆตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๕ ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กากับ ให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประกอบด้วย
๕.๑ รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธานกรรมการ
๕.๒ ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
เป็นกรรมการ
๕.๓ นิติกร
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
กรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมา
ก่อน
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ข้อ ๖ คณะกรรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมีอานาจ
หน้าที่ ดังนี้
๖.๑ ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖.๒ สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียน
ว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ส่งเรื่องให้ผู้อานวยการสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว
๖.๓ ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๖.๔ คุ้มครองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้นั้นการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นา
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้ อ ๗ การฝ่ า ฝื น มาตรฐานจริ ย ธรรมของประมวลจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนตามความในหมวด ๒ เป็นความผิ ดวินัยตามกฎหมายว่าด้ว ย พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
ให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาดาเนินการทางวินัย ตามควรแก่กรณี
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายอนันต์ กัลปะ)
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

